Protokol I från grön landsh u ndskl ubbens styre lsemöte 2014-09-16
Deltagare: Lennart Andersson, Monica Hjelm, Helene Ouchterlony, Reine
Taekema, Karin Olsson och Helen Söderström.
Följden på dagordningen blir ngt förändrad då Karin är inbjuden för paragraf 7
och 13.
$1 Godkännande av dagordning, godkännes.
52 Val av justeringsman att jämte klubbens ordförande justera protokollet:
Reine Taekema blev vald till justerare.

53 Föregående mötesprotokoll är justerat och sparat hos sekreteraren.
57 Meritering: Arbetet med revidering av meriteringsreglerna pågår och inga
nya förslag har inkommit från medlemmarna. Vi förordar blandmeritering för

längre distanser så att de som har flera typer av B hundar ska kunna meritera
dem vid samma tillfälle.
Fler medleri nssti I lfä I len för vi ntersäsoneen 2014/2015
V1 Sörsjön med Dp 10 och Dp 50

V6 Furudal med Dp 10.
Lennart tar kontakt med rasklubbarna och för att förvissa oss om att vi är
välkomna till Sörsjön, resp. Furudal.

Meriteringsdomare: Det har annonserats på hemsidan ang. möjligheten för
intresserade personer att gå utbildning till att bli meriteringsdomare. lngen har
anmält sitt intresse.
513 Möte för meriteringsgruppen är den 8-9 november. Förslag från klubben är
att skicka både Karin Olsson och Lena Tano för att de ska ha möjligheten att
hjälpas åt med båda inriktningarna nordiskt stil och nome. Kostnader för den

helgen blir fördelad mellan SPHK C som står för en representant och
rasklubben för grönlandshund som tar resekostnaden för Karin.
54 Ekonomi: finansiell översikt. Reine har bifogat styrelsen den finansiella
översikten, saldo i dag är 26 075 kr det kommer att öka med 450 kr då det blivit
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sålt några T-shirts. Det finns även kvar dekaler att köpa till de som är
intresserade.
55 Rapport från avelsrådet: Maria Wiklund kommer att vara delaktig i arbetet
men det har inte varit ngt möte ännu.

Under höstträffen i Hamra så återupptog klubben höjdmätning och viktmätning
av hundar. Detta är mätningar som rasklubben för grönlandshund har

genomfört tidigare vid höstträffar. Resultat från årets mätning kommer att
redovisas i nästa nummer av Polarhunden.
Rekommendationer från avelsrådet är att vi ser på antalet barnbarn från
parningar och inte att vi begränsar antalet parningar på individer. En god hjälp
inför planering av parningar är att genomföra prov parningar via SKK:s hemsida.
56 Rapport från upptaktsträffen i Hamra: det var ca 20 deltagare som deltog
under helgen. Helgen innehöll medlemsmöte, hundkörning och trivsel. Vädret
var bra och återkopplingen från deltagarna har varit positivt som vanligt.
58 Hemsidan: Lennart har gjort lite justeringar som Pernilla har hjälpt till med
att färdigställa på hemsidan. Allt material som vi vill ha in på hemsidan skickas
till Kari-Mette som ser till att materialet kommer vidare till Pernilla.
Avelsrådets rekommendationer och information från avelsrådet ska läggas ut
på hemsidan. Bilder på styrelsemedlemmar ska också finnas på hemsidan samt
info om övriga funktionärer. En fråga som kommit upp är-ska raskompendiet
finnas på hemsidan? Helene O kollar upp saken och skickar in materialet.
Klövjning sätter vi in under aktiviteter.

Litteratur tips kan vi skicka till Lennart som uppdaterar den listan. Vid dagens
möte gick Lennart igenom den litteratur som vi i dagsläget känner till och som
belyser rasen utifrån de rätta perspektiven.
Helen Tayer: Kvinna ensam mot nordpolen. Svante Lys6n: vinterpalatset-

nybyggarliv S0grader nord. Monica Kristensen: mot 90 grader syd. Stig
Hjulander: ensam-fyra hundar,IL2 vita mil. Duncan Pryde: Nunaga, tio år bland
eskimåer. Tord Wallström: fyrfota upptäckare. Sten Bergman: på hundsläde

genom Kamtjatka. Elmar Drastrup: fordi de udforer saa store bedrifter. Det
finns ytterligare ett tips: Jentenes tur (osäker på författaren).
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59 Utställning20t7, förslag är t-2 septemberZOLT i Herrfallet, Arboga med
höstträffen i samband med utställningen. Domare ska bokas.

Utställning 2015 där är domaren Gunilla Sandberg bokad sedan tidigare.
5L0 Meriteringsdomare i samband med meriteringarna i Hamra, förslag Alf
Hall6n. Lennart tar kontakt med Alf och ser om det är möjligt.
911 Stockholms hundmässa i december. lngen ny info har kommit ännu,
såmmankallande är Helen Larsson. Diskussion ang. hur vi kan förbättra

montern: fina porträtt på hundarna kan vara av intresse och blandade bilder
från Grönland kan inspirera. Deltagare på mässan blir Lennart och Ulla
Andersson samt Helene och Frank Ouchterlony.
512 Upptaktsträff på Koppången i december 2014. Förslag att vi arrangerar en
upptaktsträff under helgen då det är första advent, förutsatt att

snöförhållandena är normala. Vi sak annonsera om detta på facebook och på
hemsidan.
513 Nästa möte kan bli t}-L3/tl, vid kvällens möte blir det inte beslutat om
exakt datum då vi behöver kolla med fler från styrelsen som har kvällsarbete
vilket datum som passar bäst.

Helen Söderström
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